
Запровадження механізму 
відсоткового відрахування для 
підтримки організацій 
громадянського суспільства: 
презентація текстів 
законопроєктів 

24 червня 2021, 
Київ



Програма

10:55 - 11:10 Вітальна кава. Реєстрація 
Підключення учасників до Zoom

11:10 - 11:20 Вітальні слова 
Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР Єднання 
Олеся Холопік, директорка ЦЕДЕМ

11:20 - 11:30  Виступи народних депутатів 

11:30 - 11:50 Презентація законопроєктів щодо запровадження 
механізму

відсоткового відрахування в Україні та проєкту Постанови 
КМУ про затвердження Порядків здійснення відсоткового 
відрахування та ведення Реєстру отримувачів відсоткового 
відрахування

11:50 - 12:50 Обговорення перспектив роботи механізму відсоткового 
відрахування в Україні

12:50 - 13:00    Представлення подальших кроків адвокаційної кампанії. 



Що таке відсоткове відрахування?

Це механізм фінансової підтримки неприбуткових 
організацій, 
що полягає у наданні громадянам права на власний 
розсуд розпоряджатися на користь обраних ними 
неприбуткових організацій, законодавчо 
визначеним відсотком сплаченого громадянами 
податку з доходу.



30% готові підтримувати ОГС через відсоткове 
відрахування — згідно з яким частина податків, 
сплачених громадянами до державного бюджету, 
спрямовувалась би на підтримку організацій 
громадянського суспільства 
(Дані дослідження 2020 року). 

Механізм відсоткового відрахування



● Збільшення фінансових можливостей для  
благодійних організацій та громадських об'єднань.

● Cприяння податковій просвіті українців та 
фінансовій освіченості. 

● Сприяння участі у прийнятті владних рішень 
(народовладдя).

● Поширення користування електронним кабінетом 
платника податків серед українців.

● Популяризація електронного урядування в Україні.

Ключові переваги запровадження механізму 
відсоткового відрахування в Україні



Як відсоткове відрахування може працюватиме в 
Україні

Розмір
2% від сплаченого ПДФО (опціонально - по 
1% на окрему організацію у разі 
перерахування на користь двох)

Організації-отримувачі Громадські об’єднання та благодійні 
організації

Хто зможе 
перераховувати кошти

Фізичні особи-резиденти та фізичні особи-
підприємці (на загальній системі 
оподаткування)

Яким чином особа 
зможе скористатись 
правом перерахувати 
2% сплаченого податку

- Подання електронної заяви в 
електронному кабінеті платника 
податків 

- Подання паперової заяви до ДПС 
- Подання заяви за допомогою додатку 

Дія 



Якщо 5%* населення, які є 
платники ПДФО, скористаються 

механізмом: 160,7 млн грн 
(0,09 % від всього ПДФО)

Для розрахунку взято  спрогнозований дохід на 2022 рік від ПДФО у розмірі  160 
757,1 млн грн відповідно до “Фінансово-економічного обґрунтування до 
Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки”

Максимальна межа витрат за умови, що механізмом скористається 100% 
платників ПДФО становить 3 215,14 млн грн (160 757,1 млн грн*2%)

Розрахунок витрат з Державного бюджету 
(За умови, що механізм запущено у 2022 році)

https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%94%2022-24.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A4%D1%96%D0%BD-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%94%2022-24.pdf


Імплементація відсоткового відрахування 
в чинне законодавство 

Зміни на рівні законів: 
1. Внесення змін до Податкового кодексу України
2. Внесення змін до Бюджетного кодексу України 

Створення підзаконних актів: 
1. Порядок здійснення відсоткового відрахування
2. Порядок ведення Реєстру отримувачів відсоткового 

відрахування
3. Процедурні документи, які потрібні для діяльності 

механізму



Зміни до Податкового кодексу України

● Визначення відсоткового відрахування (новий 

пункт 14.1.30-1 Податкового кодексу України);

● Нова стаття 178-1 Податкового кодексу України про 

роботу механізму відсоткового відрахування;

● Прикінцеві положення.





Зміни до Бюджетного кодексу України 

● Виключення відсоткового відрахування з видатків 

бюджету (стаття 2);

● Надання повноважень Казначейству України 

здійснювати відсоткове відрахування (стаття 45, 78);

● Включення інформації про відсоткове відрахування 

до місячної звітності про Держбюджет (стаття 59);

● Прикінцеві положення. 



Створення підзаконних актів

● Порядок здійснення відсоткового відрахування, а 
також  Порядок ведення Реєстру отримувачів 
відсоткового відрахування - постанова Кабінету 
Міністрів України;

● Накази Міністерства фінансів України, ДПС, 
Держказначейства.



Порядок здійснення відсоткового відрахування

● Деталізує механізм здійснення відсоткового відрахування. 

● Визначає функції ДПС, територіальних органів ДПС, Казначейства.

● Визначає, що таке зведений розрахунок відсоткових відрахувань. 

● Передбачає право платника податків повторно подати заяву про 

здійснення відсоткового відрахування (якщо платник знаходить 

помилки).

● Регламентує, що якщо неприбуткова організація отримала 

відсоткове відрахування, коли вже була виключена з Реєстру 

неприбуткових або припинила свою діяльність, то сума отриманого 

відсоткового відрахування зараховуються до Державного бюджету.



Порядок ведення Реєстру отримувачів відсоткового 
відрахування

● Визначає статус Реєстру отримувачів відсоткового 

відрахування, мету його ведення та відповідальний орган.

● Визначає функції ДПС та територіальних органів ДПС в 

процесі ведення Реєстра. 

● Деталізує процес включення неприбуткової організації до 

Реєстру та виключення з нього.

● Регламентує процес перевірки неприбуткової організації на 

предмет відповідності передбаченим ПК України вимогам. 



Що включатиме в себе Реєстр відсоткового 
відрахування?
● код згідно з ЄДРПОУ;
● найменування неприбуткової організації;
● поточний банківський рахунок неприбуткової організації;
● суму отриманого неприбутковою організацією відрахування за 

попередні податкові (звітні) роки;
● дату та номер рішення про включення неприбуткової організації 

до Реєстру;
● дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації 

з Реєстру;
● місцезнаходження  неприбуткової організації;
● прізвище, ім’я, по-батькові керівника неприбуткової організації;
● контактні дані неприбуткової організації;
● офіційний веб-сайт неприбуткової організації (якщо наявний).



Дякуємо за увагу! 


